
5 vragen
aan Menno Riemersma
Per 1 september is Menno Riemersma verbonden aan 
ptg advies. Menno gaat samen met ptg advies  
ptg management opzetten. Om zo in te spelen op  
de toenemende vraag naar tijdelijke versterking van  
directies en besturen van zorg- en onderwijsinstellingen 
en hen te ondersteunen bij de complexe vraagstukken 
op het gebied van vastgoed, ICT, innovatie en financiën/
bedrijfsvoering. We introduceren Menno graag aan de 
hand van vijf vragen. 

Waarom deze overstap? 
Ik ken ptg advies al vrij lang en binnen mijn huidige functie als Directeur Erasmus  
MC Campus Development werk ik met ze samen. Een hecht team professionals  
met een heldere visie op het vak. Een organisatie die verder kijkt en zoekt naar  
totaaloplossingen, waarbij het gebruik van het gebouw voor patiënten, studenten  
en medewerkers vooropstaat. Ik ben trots op onze geweldige zorg in Nederland. 
Daar bouw ik graag verder met een mooi team aan mee. Of het nu scholen of 
ziekenhuizen zijn, het gaat erom mensen een betere toekomst te geven. 

Wat is jouw visie op maatschappelijk vastgoed?
De tijd van alleen stenen stapelen is voorbij. Net als bij de aankoop van je eigen huis, 
zijn nieuwbouw- of verbouwplannen van bijvoorbeeld een ziekenhuis ‘life changing 
events’. Strategische vragen komen voorbij, zoals hoe het gebruik van het gebouw er 
de komende decennia uit gaat zien en of je als organisatie alleen blijft of met anderen 
samen gaat werken. Dit heeft allemaal impact op het ontwerp. Vastgoed moet je dan 
ook zien in een driehoek met: vastgoed, ICT (digitalisering) en finance, met innovatie 
in het midden. Kortom, het gaat om een integrale aanpak waarbij alles in dienst staat 
van het primaire proces van zorg en onderwijs. Dat wordt nog wel eens uit het oog 
verloren. 

Wat is de uitdaging voor vastgoed in de zorg?
Ik denk dat het verstevigen van de ketensamenwerking in de regio hoog op de 
agenda staat. Daar ligt een enorme opgave om toekomstgericht vastgoed te 
ontwikkelen. Door afname van bijvoorbeeld het aantal huisartsen in Zeeland en 
tegelijkertijd de toenemende vraag naar zorg door de vergrijzende bevolking. Dat 
knelt en vraagt om slimme oplossingen. Dat heeft zijn weerslag op de inrichting en 
functionaliteiten van gebouwen en zorginfrastructuur, waarbij de nadruk ligt op 
samenwerking tussen partijen in de regio. Gelukkig heeft zowel politiek Den Haag 
als de sector hier oog voor.

Wanneer en waarmee ga je aan de slag?
Na de zomervakantie start ik bij ptg management als interim bestuurder/manager. 
Daarnaast ga ik werken aan de opbouw van dit nieuwe ptg team. Dit in combinatie 
met mijn toezichthoudende functies bij drie zorginstellingen. Hierbij zie ik 
vraagstukken vanuit de andere kant. Deze ervaring is weer nuttig in mijn werk. 
Besluitvorming leg ik voor aan het bestuur en deze moet ik vervolgens met en door 
een organisatie loodsen en zaken in beweging brengen. Aan beide kanten van de 
tafel zitten, heeft voordelen en komt goed van pas.

Wat is je favoriete zondagmorgen besteding?
In de winter mountainbiken en in de zomer wielrennen. Met een vaste groep 
fanatiekelingen rijden we zo’n 100 km. Uiteraard gecombineerd met tussendoor 
appeltaart met slagroom en aan het einde een welverdiend biertje. 
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‘Vastgoed moet je dan ook zien in een driehoek 
met: vastgoed, ICT (digitalisering) en finance, met 

innovatie in het midden. Kortom, het gaat om een 
integrale aanpak waarbij alles in dienst staat van 

het primaire proces van zorg en onderwijs.‘




